Matkemi
med Navet
M

ycket av den mat vi äter har sitt ursprung i andra länder. Det
gäller även den maträtt som är en av de allra vanligaste i Sverige,
nämligen TACOS, som från början kommer ifrån Mexico. I många hem
äts denna maträtt under fredagsmyset, men idag tittar vi närmare på en
del av matkemin bakom TACOs trots att det är lördag!

*

Även om TACOs innehåller t ex grundämnet
kol så är detta bara en lek med symbolerna i
periodiska systemet. Vi är tämligen säkra på
att TACOs inte innehåller grundämnet tantal.

Mer om Chili

Mer om tomat

Vill du undvika att t ex ekorrar,
möss och råttor äter upp ditt
fågelfrö? Då ska du blanda det
med chili! Det är nämligen bara
däggdjur som har den sorts
receptorer som kapsaicinet i
chilin binder till – så fåglarna
känner inte effekten – och råttor,
möss och ekorrar håller sig borta!
Upplevelsen av mat med chili

Den som vill att tomaterna ska ha
mycket smak bör inte förvara dem
vid lägre temperatur än 12 ° C –
då stannar mognadsprocesserna.
Förvara helst tomater i
rumstemperatur.

varierar i förhållande till hur
mycket fett det finns i den. Finns
det mer fett i maten känns chilin
inte lika stark.

*

•

Mer om Spiskummin

•

Spiskummin ingår oftast i curry. Alla kryddor som benämns curry är en
blandning av olika kryddor; t ex röd curry, grön curry och gul curry. En
curryblandning kan innehålla upp emot 30 olika kryddor.

•

Enligt Guiness rekordbok var
världens största taco 10,95 m lång
och vägde 750 kg.
Det finns ett uppslagsverk helt för
tacos - det kallas Tacopedia.
I Sverige och Norge äter vi mest
tacos per person i europa.

Brun eller grön?
Avokadons fruktött är känsligt för nedbrytning när det kommer i kontakt med luftens
syre. Några av de ämnen som bildas vid nedbrytningen är till fördel för avokadon
eftersom de håller bakterier borta. Nackdelen är att det gör fruktköttet brunt.
Ämnet som orsakar den bruna färgen kallas melanin – samma färgämne som avgör
människors hudfärg.
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